
DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

z dnia 12 kwietnia 2005 r.

w sprawie udzielenia Komisji absolutorium z wykonania budżetu szóstego, siódmego, ósmego
i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2003

(2005/552/WE)

PARLAMENT EUROPEJSKI,

— uwzględniając sprawozdanie uzupełniające w sprawie absolutorium za rok 2002 (COM(2004) 0648 –

C6-0126/2004),

— uwzględniając bilanse i sprawozdania finansowe szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego Europej-
skiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2003 (COM(2004) 0667 – C6-0165/2004),

— uwzględniając sprawozdanie z zarządzania finansowego dotyczące szóstego, siódmego, ósmego
i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju za 2003 r. (SEC(2004) 1271),

— uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego na temat działań szóstego, siódmego,
ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju dotyczących roku budżetowego 2003 wraz
z odpowiedziami instytucji (1),

— uwzględniając oświadczenie o wiarygodności Trybunału Obrachunkowego dotyczące Europejskich
Funduszy Rozwoju (2),

— uwzględniając zalecenia Rady z dnia 8 marca 2005 r. (6865/2005 – C6-0078/2005, 6866/2005 –

C6-0079/2005, 6867/2005 – C6-0080/2005, 6868/2005 – C6-0081/2005),

— uwzględniając art. 33 umowy wewnętrznej z dnia 20 grudnia 1995 r. między przedstawicielami rządów
Państw Członkowskich zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania i zarządzania pomocą Wspólnoty
na podstawie drugiego Protokołu Finansowego do czwartej Konwencji AKP-WE (3),

— uwzględniając art. 32 umowy wewnętrznej z dnia 18 września 2000 r. między przedstawicielami
rządów Państw Członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowana i zarządzania pomocą
Wspólnoty na podstawie Protokołu Finansowego do Umowy o Partnerstwie między Państwami Afryki,
Karaibów i Pacyfiku a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi podpisanej w Kotonu
(Benin) w dniu 23 czerwca 2000 r. oraz w sprawie przyznania pomocy finansowej dla krajów
i terytoriów zamorskich, do których stosuje się Część Czwartą Traktatu WE (4),

— uwzględniając art. 276 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 74 rozporządzenia finansowego z dnia 16 czerwca 1998 r. dotyczącego rozwoju
współpracy finansowej w ramach czwartej Konwencji AKP-WE (5),

— uwzględniając art. 119 rozporządzenia finansowego z dnia 27 marca 2003 r. mającego zastosowanie do
dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (6),

— uwzględniając art. 70, 71 (tiret trzeci) i załącznik V do Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Rozwoju
(A6-0069/2005),
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A. mając na uwadze, że w oświadczeniu o wiarygodności dotyczącym Europejskich Funduszy Rozwoju,
Trybunał Obrachunkowy stwierdza, iż z pewnymi wyjątkami sprawozdania finansowe za rok budże-
towy 2003 rzetelnie oddają dochody i wydatki roku budżetowego oraz sytuację finansową na koniec
roku,

B. mając na uwadze, że wnioski Trybunału Obrachunkowego w zakresie zgodności z prawem
i prawidłowości kontrolowanych transakcji opierają się m.in. na kontroli przykładowych transakcji,

C. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy na podstawie zbadanej dokumentacji jest zdania, że
dochody ujęte w sprawozdaniach finansowych oraz kwoty przeznaczone na zobowiązania i płatności
Europejskiego Funduszu Rozwoju są jako całość zgodne z prawem i prawidłowe,

1. udziela Komisji absolutorium z wykonania budżetu szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2003;

2. przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji i towarzyszącej jej rezolucji
Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu i Europejskiemu
Bankowi Inwestycyjnemu oraz do opublikowania ich w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
(seria L).
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